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Forord
Albertslund Kommune har i mange år arbejdet for, at personer med handicap har gode vilkår.
Vi har nu fået en handicappolitik, der sætter en formel ramme for et område, hvor vi allerede
har stor erfaring og yder en betydelig indsats.
Handicappolitikken tegner den overordnede retning for, hvad Albertslund Kommune vil arbejde for i fremtiden, så vi fortsat har fokus på at udvikle kommunens tilbud til personer med
handicap.
I Albertslund Kommune skal børn, unge og voksne med handicap kunne deltage i samfundslivet og det lokale fællesskab på egne vilkår. Vi lægger vægt på, at handicappede mødes med
ligeværd og respekt. Samtidig er de enkelte personer med handicap hver især meget forskellige, og deres handicap påvirker livet på forskellige måder og i forskelligt omfang. Derfor skal
kommunens indsats være fleksibel over for de behov og ønsker, som den enkelte person har.
I handicappolitikken er der udvalgt syv indsatsområder, som vi fokuserer på. De er udvalgt i
dialog med Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet, og repræsentanter for pårørende, professionelle og personer med handicap i Albertslund.
Handicaprådet arrangerer i samarbejde med kommunen et årligt dialogmøde, så vi fortsat er
i dialog med repræsentanter for personer med handicap, de pårørende og de professionelle i
Albertslund, der arbejder indenfor handicapområdet. Dialogmødet er et resultat af processen
med at formulere handicappolitikken.
Handicaprådet fortsætter også med at rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske
spørgsmål og behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med
handicap, ligesom vi i Kommunalbestyrelsen løbende har fokus på de forhold, der berører
personer med handicap og deres pårørende i Albertslund.
Vi ser frem til at fortsætte udviklingen af de tilbud, som Albertslund Kommune har til personer
med handicap

			
		
Steen Christiansen
Borgmester
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Niels Landvad
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Indledning
Der er mange aspekter, der påvirker det liv og de muligheder, som personer med handicap har for at være en aktiv
del af det lokale fællesskab.
Denne handicappolitik danner ramme for Albertslund
Kommunes indsats for personer med handicap og politikken skal være med til at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats.
Handicappolitikken henvender sig til borgere med forskellige fysiske og/eller psykiske handicaps.. Det betyder, at
relevansen af de udvalgte temaer i handicappolitikken kan
være forskellig fra borger til borger afhængigt af, hvilket
handicap de har.
Ud over at være forskellig i typen af handicap har hver
enkelt person forskellige ønsker, drømme og tanker om,
hvad der kendetegner »det gode liv«. Indsatsen for personer med handicap i Albertslund skal afspejle de forskellige
behov og udgangspunkter, som den enkelte person har.
I Albertslund Kommune har vi en god tradition for at rumme
og inkludere personer med handicap. Et grundlæggende
udgangspunkt er at personer med handicap skal hjælpes
til selvhjælp med udgangspunkt i egne ressourcer. Samtidig har kommunen en bred vifte af tilbud til både børn,
unge og voksne med handicap.

Albertslund Kommune

Blandt fagfolk og professionelle i Albertslund er der en
stor vilje til at finde en vej, så personer med handicap kan
deltage på så lige vilkår, som det er muligt. Ligesom kommunen lægger vægt på, at personer med handicap mødes
med ligeværd og tolerance og behandles med værdighed,
når de er i kontakt med ansatte i kommunen.
Personer med handicap defineres i handicappolitikken
med udgangspunkt i FNs konvention om rettigheder for
personer med handicap, artikel 1 som: »Personer med
handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk,
psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse,
som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem
i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod
med andre«. Handicappolitikken administreres dog med
udgangspunkt i Servicelovens definition.

Vision
Den overordnede vision for handicappolitikken er:
At børn, unge og voksne med handicap kan deltage i
samfundslivet og det lokale fællesskab på egne vilkår.
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Proces

Temaer

Udgangspunkt for handicappolitikken er FNs »Konvention
om rettigheder for personer med handicap« og FNs 22
»Standardregler om Lige Muligheder for Handicappede«.
Politikken skal også ses i sammenhæng med Albertslund
Kommunes andre politikker, der også berører handicapområdet. Eksempelvis »Den sammenhængende Børnepolitik« og »Ældrepolitikken«.

Handicappolitikken retter sig mod mange forskellige områder af personer med handicaps tilværelse, men temaerne i handicappolitikken afspejler ikke alle de aspekter, der
påvirker personer med handicaps dagligdag. De udvalgte
temaer i handicappolitikken er udtryk for de emner, som
Handicaprådet har fremhævet, og som blev identificeret af
deltagerne på dialogmødet.

Handicaprådet har væren en aktiv medspiller i udviklingen af handicappolitikken, mens personer med handicap,
pårørende og professionelle er kommet med gode ideer,
input og forslag til handicappolitikken på et dialogmøde.
Politikerne i Kommunalbestyrelsen har holdt et særligt
temamøde om handicappolitikken, og efterfølgende har
handicappolitikken været sendt i høring hos handicaporganisationer og andre interesserede. Handicappolitikken
blev endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen 28. juni
2011.

Der er en lang række forskellige lovgivninger, der dækker
handicapområdet. De aktiviteter, der foregår i henhold til
disse lovgivninger er ikke direkte medtaget i handicappolitikken.

Et vigtigt redskab i omsætningen af handicappolitikken
i praksis vil være et årligt dialogmøde, som Albertslund
Kommune arrangerer i samarbejde med Handicaprådet.
Her bliver personer med handicap og repræsentanter for
pårørende og professionelle inviteret. På dialogmødet vil et
bestemt tema blive taget op, ligesom deltagerne vil have
mulighed for at komme med ideer og input, der kan styrke
kommunens indsats for personer med handicap.
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Temaerne i handicappolitikken er:
1. Fysisk tilgængelighed
2. Beskæftigelse og uddannelse
3. Bolig
4. Kultur, fritid og idræt
5. Daginstitutioner, skoler og klubber
6. Koordination mellem forvaltninger
7. Kommunikation og information
Under hvert tema er der en vision for temaet, en baggrundstekst og en række målsætninger.

Albertslund Kommune

1. Fysisk tilgængelighed
Vision
At fremme fysisk tilgængelighed, mobilitet og bevægelsesfrihed i nærmiljøet og byen generelt

Baggrund
Albertslund er en ung by, planlagt med nærhed til grønne
områder og et adskilt vej- og stinet, der sikrer, at færdsel
kan ske på kryds og tværs under trygge forhold. Visionen
om nærhed til udearealer har givet mange boliger i ét og
to plan, med let adgang til oplevelser i nærmiljøet og den
øvrige by.
Tilgængelige byrum og bygninger, handler om frihed til
uafhængigt og trygt at kunne bevæge sig rundt i sin by.
Albertslund fornyes og forandres hele tiden af både myndigheder, borgere og erhvervsdrivende. For personer med
handicap kan det være af stor betydning for et aktivt hverdagsliv, at der fx er niveaufri adgang til bygninger, jævne
belægninger, og hvor butikkens klapskilt står. Mange har
indflydelse på byens indretning, og derfor ser Albertslund
Kommune det som en vigtig opgave at oplyse og formidle om god fysisk tilgængelighed. Albertslund Kommune
håndhæver ligeledes tilgængelighedskrav i forbindelse
med byggesagsbehandlingen, så der opnås gode helhedsløsninger for alle parter.
For nogle borgere er den kollektive trafik vigtig for et aktivt liv. Albertslund Kommune arbejder for at fremme mere
bæredygtig trafik og herunder bedre kollektive forbindelser. Kommunens veludbyggede stisystem giver mulighed
for sikker færdsel og samtidig frisk luft og oplevelser i
grønne omgivelser.

Målsætninger

•

 lbertslund Kommune vil medvirke til at oplyse og formidle om god fysisk tilgængelighed i bygninger og for
A
udearealer. Derudover vil Albertslund Kommune håndhæve tilgængelighedskrav i forbindelse med byggesagsbehandlingen, så der opnås gode helhedsløsninger for alle parter

•

 lbertslund Kommune vil gennem sine roller som myndighed, ejer og bygherre, arbejde for tilgængelighed til
A
boliger, butikker og andre private og offentlige bygninger

•
•

Albertslund Kommune vil gennem planarbejdet af den fysiske planlægning arbejde for at fremme tilgængeligheden

•

 lbertslund Kommune ønsker at fremme den kollektive trafik og styrke busbetjeningen mellem boligområder,
A
erhvervsområder og stationen for at understøtte den enkelte borgeres bevægelsesfrihed og mobilitet

 lbertslund Kommune ønsker at give alle borgere mulighed for rekreative oplevelser i kommunens grønne
A
områder

Albertslund Kommune
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2. Beskæftigelse og uddannelse
Vision
At personer med handicap kan fortsætte på arbejdsmarkedet helt eller delvist. Endvidere at personer
med handicap får mulighed for at gennemføre en
relevant uddannelse, så de kan forblive eller komme
ud på arbejdsmarkedet.

Baggrund
Når Albertslund Kommune giver tilbud om beskæftigelse
og uddannelse, er udgangspunktet, at tilbuddet skal hænge sammen med de andre tilbud, som personen med handicap får fra kommunen. Derudover forsøger kommunen at
finde et tilbud, der er tæt på, hvor personen med handicap
bor, og et tilbud, der sikrer, at personen kan leve et liv så
nær det normale som muligt.
Albertslund Kommune vil være et godt forbillede for rummelighed på arbejdsmarkedet. Samtidig har kommunen
fokus på at støtte, at personer med handicap kan blive på
arbejdsmarkedet. Det sker gennem en målrettet kontakt
med virksomhederne i kommunen. Den øgede fokus og
viden hos arbejdsgivere kan bidrage til, at personer med
handicap kan fastholdes i deres nuværende stilling ved
brug af personlig assistance og hjælpemidler. Dette giver
borgere med handicap muligheder for at udfolde sig som
borgere uden handicap.
Albertslund Kommune samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at finde et tilbud, som passer til den enkeltes
kompetencer. Udgangspunktet er at personen med handicap inkluderes i de eksisterende uddannelsestilbud i det
omfang, det er muligt. For de personer med handicap, der
ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse, tilbydes en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov / et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU)

Målsætninger
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•

 lbertslund Kommune sikrer, at personer med handicap får mulighed for at deltage i beskæftigelsestilbud, der
A
gives efter en individuel jobplan. Heri skal indgå overvejelser om den lediges ønsker og arbejdsmarkedets behov

•

 lbertslund Kommune giver tilbud om omskoling, revalidering eller træning til borgere, der har fået et handicap
A
senere i livet, og som opfylder de relevante betingelser

•

 lbertslund Kommune understøtter, at den enkelte person med handicap er i et relevant job i det omfang det
A
er muligt. Der tilbydes de nødvendige kompenserende foranstaltninger

•

 lbertslund Kommune understøtter, at det lokale erhvervsliv skaber arbejdspladser til personer ansat på særA
lige vilkår

•

 lbertslund Kommunes medarbejdere samarbejder med de relevante handicaporganisationer, der kan bidrage
A
med viden om den pågældende personens handicap, så personen får det mest relevante job- eller uddannelsestilbud

•

 lbertslund Kommune udarbejder sammen med personen med handicap, pårørende og Ungdommens UddannelA
sesvejledning en langsigtet udviklings- og uddannelsesplan med sammenhæng i overgang fra ungdoms- til voksenliv

Albertslund Kommune

3. Bolig
Vision
At der er et varieret tilbud af forskellige boformer og
boligtyper, der tilgodeser behovet for særlig indretning og støtteforanstaltninger, samt at der er særlige
boliger til borgere med massivt behov for støtte og
overvågning

Baggrund
Albertslund Kommune tilbyder borgere med særlige behov
et boligtilbud i nærmiljøet, såfremt det er muligt i forhold til
de behov og de funktionsnedsættelser, som borgeren har.
Derudover arbejder Albertslund kommune for, at indsatsen
er koordineret og sammenhængende.
Albertslund Kommune tilbyder målrettede hjælpeforanstaltninger, såsom hjemmehjælp, hjemmesygepleje og
støttekontaktordninger til borgere, der har behov for hjælp
og støtte til at få en hverdag til at fungere i boligen. Derudover tilbyder kommunen også en særlig indretning af
boligen, så personer med handicap, der ønsker det, kan
blive så længe i deres egen bolig, som det er muligt.

Målsætninger

•

 lbertslund Kommune arbejder for at boliger til personer med handicap er tidssvarende, tilgængelige, og tæt
A
på offentlig transport

•

 lbertslund Kommune understøtter indretningen af personer med handicaps almindelige bolig, så de har
A
mulighed for at blive boende i denne bolig længst muligt

•

 lbertslund Kommune understøtter at personer med handicap bor i en bolig, der passer til deres livssituation.
A
Hvis personen har brug for det tilbydes et relevant botilbud

Albertslund Kommune
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4. Kultur, fritid og idræt
Vision
At fremme personer med handicaps mulighed for at
deltage i idræts-, kultur- og fritidslivet i Albertslund

Baggrund
Albertslund kommune vil gerne have sunde aktive borgere
ved at tilbyde et stærkt kultur-, fritids- og idrætsmiljø sådan, at det bliver nemt at vælge det gode aktive liv.
Albertslund Kommune ønsker at tilbyde gode varierede
udbud af idræts og fritidsaktiviteter via de kulturelle institutioner, foreningslivet i Albertslund, voksenuddannelserne
og selvstændige kommunale initiativer.
Mange personer med handicap har mulighed for at deltage
på lige fod med andre i de forskellige tilbud, men der vil
også være tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt,
at der bliver oprettet deciderede hold for personer med
handicap fx indenfor idrætsområdet.

Målsætninger
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•

 lbertslund Kommune tilbyder et varieret udbud af idræts- og fritidsaktiviteter indenfor den organiserede og
A
selvorganiserede idræt

•

 lbertslund Kommune samarbejder med andre kommuner om at skabe tilbud for personer med handicap, når
A
det ikke er muligt at tilbyde aktiviteten lokalt

•

 lbertslund Kommune samarbejder med de frivillige organisationer om en fortsat udvikling af fritids- og idrætsA
området for personer med handicap

•

 lbertslund Kommunes kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter gøres på sigt tilgængelige for personer med handicap
A
på samme vilkår som for kommunens øvrige beboere

•

 lbertslund Kommune vil kvalificere kultur- og fritidstilbud til personer med handicap gennem tværfaglige
A
samarbejder mellem kultur- og fritidsfolk og personale på institutioner for børn, unge og voksne med handicap

Albertslund Kommune

5. Daginstitutioner, skoler og klubber
Vision
At børn og unge med handicap skal have en tryg tilværelse i kommunen og en hverdag, der fremmer deres alsidige personlige, sociale og faglige udvikling

Baggrund
Albertslund Kommune skal være med til at sikre at børn og
unge med handicap har en god barndom og ruste dem til
som voksne at indgå i samfundet. Det er forældrene, der
har det primære ansvar for deres barns udvikling, og det er
forældrene, der skaber rammerne for barnets grundlæggende tryghed og udvikling. Det sker dog i samarbejde
med daginstitutioner, skoler, klubber og andre kommunale
institutioner, der har kontakt til børn og unge.
Udgangspunktet for at sikre børn og unges udvikling er,
at de forbliver i de almindelige institutioner og skoler så
længe, det er til gavn for dem. Inkluderende institutioner og
skoler fokuserer på, hvordan der kan udvikles støttende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov.
Det er Albertslunds Kommunes grundholdning, at alle børn
og unge med handicap har ret til udvikling og uddannelse.
Ethvert barn og enhver ung har forskellige ressourcer, udviklingsbehov og læringsbehov. Kommunens indsats tager
udgangspunkt i den enkeltes behov og understøtter dem.
Derfor er det vigtigt at alle børn og unge oplever at forskellighed er en styrke og en præmis.
Hvis et barn ikke kan inkluderes i kommunens almindelige institutions- eller skoletilbud finder kommunen et andet passende tilbud, så barnet eller den unge stadigvæk
kan være del af et socialt fællesskab. Det kan eksempelvis
være i kommunens egne specialtilbud som Brøndagerskolen eller Klub Vest. Eller det kan være i en anden kommune
eller i et regionalt specialtilbud.

Målsætninger

•

 lbertslund Kommunes mål er, at barnet forbliver i eksisterende daginstitutions-, fritids- og skoletilbud, når det er
A
til gavn for barnet. Der etableres de nødvendige kompenserende foranstaltninger og tages de nødvendige hensyn

•

 lbertslund Kommunes daginstitutioner og folkeskoler skal være tilgængelige og rummelige, og undervisning
A
af elever i folkeskolen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov

•

 lbertslund Kommune tilbyder et andet relevant tilbud efter grundig faglig vurdering, hvis et barn ikke kan
A
deltage i almindelige kommunale institutions- eller skoletilbud

•

 lbertslund Kommune møder børn og unge med handicap med en indstilling om og en forventning til, at de
A
besidder faglige og praktiske kompetencer, der kan udvikles og anvendes

•

 lbertslund Kommune yder en hurtig og tidlig indsats, så det enkelte barn får de bedst mulige udviklingsA
muligheder

Albertslund Kommune
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6. Koordination
Vision
At Albertslund Kommunes rådgivning og sagsbehandling opleves sammenhængende og helhedsorienteret for den enkelte person med handicap og de
pårørende, så de oplever at de henvender sig til én
samlet kommune

Baggrund
I Albertslund Kommune er der stor opmærksomhed på, at
der er sammenhæng mellem de tilbud, som den enkelte
person med handicap modtager, og at alle relevante afdelinger koordinerer indsatsen med hinanden.
Samtidig er det vigtigt, at personer med handicap har indflydelse og bliver hørt i deres egen sag. Det betyder også
at sagsbehandlere og andre kommunale medarbejdere
fortæller om de rettigheder og det ansvar, som den enkelte har.
Når den unge fylder 18 år, kan det opleves som en særlig
stor omvæltning for både den unge selv og for familien.
Den unge går fra børneområdet til voksenområdet, bliver
myndig, og får måske en helt ny sagsbehandler i en anden
afdeling. Her er det afgørende, at den unge og eventuelle
pårørende får den nødvendige rådgivning og støtte.
Albertslund Kommune prioriterer, at medarbejderne har et
godt fagligt grundlag, så de finder den rigtige løsning til
hver enkelt borger. Det sikrer kommunen bl.a. ved at medarbejderne løbende kompetenceudvikles.

Målsætninger
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•

 lbertslund Kommune er særlig opmærksom på det behov for rådgivning og vejledning, som personer med
A
handicap har, når der sker skift i livsfaser og ændringer i livssituationer

•

 lbertslund Kommunes udgangspunkt for samarbejdet med borgeren er åben dialog og ligeværdighed med
A
respekt for den enkeltes integritet og værdighed

•

 lbertslund Kommunes indsats over for personer med handicap skal ydes af faglige kompetente medarbejA
dere, der giver den bedst mulige vejledning og rådgivning

•

 lbertslund Kommune hjælper med rådgivning og støtte i det omfang det er muligt, hvis personer med handiA
cap eller pårørende ønsker at oprette sociale netværk og netværksgrupper

•

 lbertslund Kommune sikrer, at personer med handicap har indflydelse på og inddrages i deres egen sag. De
A
pårørende inddrages, hvis personen med handicap ikke selv er i stand til at deltage.

Albertslund Kommune

7. Kommunikation og information
Vision
At personer med handicap på lige fod med andre
har adgang til overskuelig information og kommunikation fra Albertslund Kommune

Baggrund
Adgang til kommunens information og kommunikation
er afgørende for, at personer med handicap får et godt
grundlag for at påvirke beslutninger og udviklingen i Albertslund Kommune, og de let har adgang til information
om deres rettigheder og ansvar. Det betyder også, at de
kan følge med i de aktiviteter og tilbud, som kommunen
har til borgere.
Samtidig skal det være let for personer med handicap at
komme i dialog med kommunen.
Når Albertslund Kommune kommunikerer med personer
med handicap er der derfor særlig opmærksomhed på, om
borgeren har kommunikative funktionsnedsættelser, og på
hvordan der bedst muligt kan kommunikeres med denne
borger
I samfundet kommunikeres der i stigende grad elektronisk
eksempelvis gennem e-mail, hjemmesider og digitale selvbetjeningsløsninger. Albertslund Kommune har fokus på at
gøre den elektroniske kommunikation tilgængelig for personer med handicap.

Målsætninger

•

 lbertslund Kommune giver en klar og tydelig information om lovgivning, rettigheder og de tilbud, som komA
munen har til personer med handicap

•

 lbertslund Kommune sikrer, at det er let og gennemskueligt for personer med handicap og pårørende at
A
komme i kontakt med kommunen

•

 lbertslund Kommune har i udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger fokus på tilgængelighed for persoA
ner med handicap og understøtter, at de får adgang til og kan bruge it

•

 lbertslund Kommune tager hensyn til at borgere med forskellige handicap kan bruge kommunens hjemmeside
A
og informerer om aktuelle tilbud på kommunens hjemmeside og i lokale medier

Albertslund Kommune
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